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بررسی و مقایسه عملکرد حرفهای معلمان فارغالتحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای
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پذیرش0011/0/8 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد حرفهای معلمان فارغالتحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای

دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانیبود .این پژوهش از نظر روش از نوع علی – مقایسهای بوده است .جامعه
آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان فارغالتحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی و
علوم انسانی در شهر شیراز در سال تحصیلی  55-52میباشند که تعداد آنها بالغ بر  509نفر بود .برای تعیین حجم نمونه ،بر اساس
فرمول کوکران تعداد  835نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که پس از توزیع پرسشنامه تعداد 081
پرسشنامه عودت گردید که تعداد 81عدد از آنها مخدوش بود و در نهایت 811پرسشنامه معتبر در دو گروه ( 011نفر دارای
دیپلم تجربی و ریاضی و  011نفر دارای دیپلم علوم انسانی) جمع آوری گردید .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عملکرد حرفه
ای پاترسون( )0551بود .دادههای گردآوریشده در دو سطح مورد تجزیهوتحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت.
در سطح آمار از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی تست (  )t-testگروهای مستقل استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین عملکرد حرفه ای معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و
ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .بین تمامی ابعاد عملکرد حرفه ای(رعایت نظم و انظباط،
احساس مسئولیت در کار ،همکاری در کار و بهبود کار ) فارغ التحصیل دارای دیپلم انسانی و فارغ التحصیل دارای دیپلم تجربی
و ریاضی تفاوت معنیداری وجود دارد و میانگین تمامی ابعاد عملکرد حرفه ای فارغ التحصیل دارای دیپلم تجربی و ریاضی
نسبت به فارغ التحصیل دارای دیپلم انسانی پایین تر است.
کلید واژه ها :عملکرد حرفهای ،معلمان فارغالتحصیل ،آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان .

 .0دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت کسب و کار ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران ،نویسنده مسئولs.musavi.8188@gmail.com ،
 .8استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران.
 .3استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران.
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
در هزاره سوم حرکت به سوی آموزش و پرورش پویندهتر و جویندهتر ،زمانی جلوه میکند که تصویر مهارتی معلمان
شفافتر و روشنتر باشد .در واقع سعادت واقعی جوامع نیازمند توجه بیشتر به تربیت معلمانی با شایستگی حرفهای و اعتماد به نفس
باال است به گونهای که افراد آماده شده برای این حرفه به عنوان معلم توانایی تحقق اهداف مورد نظر آموزش و پرورش و پاسخ
دادن به نیازها و ضرورتهای امروزی جامعه را داشته باشند(رئوف.)0325،
الیو )8111( 0براین باور است که اگر نظام آموزشوپرورش جوامع را حذف کنیم ،باید شاهد یك جامعه ایستا و خالی از
رشد و بالندگی بود .بهطوری که با شیوع هرجومرج ،همه چیز نابود خواهد شد .براین اساس ،اهمیت نظام آموزشو پرورش برای
تمامی اندیشمندان و مردم عادی بدیهی است .زیربنای توسعه هرکشوری از طریق آموزشوپرورش آن کشور نهاده میشود که
ستونهای اصلی آن را باید در آموزش ابتدایی جستوجو کرد .این اهمیت به اندازهای است که بیتوجهی به آن ،آثار زیانباری
را در ابعاد مختلف بر پیکره پیشرفت و تعالی هر سرزمینی بر جای میگذارد .از سوی دیگر ،کودکی نخستین و مهمترین دوره
زندگی آدمی است .از آنجا که در این دوره ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته میشود ،دوران کودکی را دورانی
سرنوشتساز و مثبت دانستهاند ».تجربههای اولیه زندگی در خانواده سپری میشود و پس از آن پیشدبستانی و دبستان بهعنوان
یك فضای بیرونی موثر در تربیت کودکان نمود مییابد و باید تجارب زندگی در خانواده را یا اصالح کند یا آنکه تقویت کند.
در هرصورت این تجارب اولیه در مدرسه که تجارب اولیه یادگیری و تربیتشدن نیز خواهند بود ،مبناهای اساسی تربیت را بنا
میگذارند و چنانچه درست عمل نشود ،بقیه مراحل زندگی نیز به آن سوی جهت مییابند و بهطور کلی آینده هرکشوری را به
این صورت رقم خواهد زد (تریانی ،ساهرمن و نوریهسان.)8181 ،8
متیولیپمن ( )8111در تجربیات آموزشی خود متوجه شد که فراگیران دورههای تحصیلی باالتر که فاقد قدرت استدالل،
قدرت تمییز و داوری هستند ،در دوره ابتدایی این مهارتها را نیاموختهاند .بستر اصلی این تجربههای مقدماتی در دوره ابتدایی،
توسط معلمان که گاهی جایگزین پدران و مادران در تعلیم و تربیت میشوند ،نهاده میشوند و لذا نقش معلمان این دوره بسیار
حایز اهمیت است .تردیدی نیست که امروزه پاسخ گویی به چالش های علمی ،صنعتی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی و
نیز دست یابی به توسعه پایدار و دانایی ،محور مستلزم تحول بنیادی در آموزش و پرورش است .اگر این را بپذیریم که از مجموع
نهادها و ساختارهای اجتماعی ،نهاد تعلیم و تربیت اولویت و اهمیت بیشتری دارد ،این پرسش مطرح می شود که در میان عناصر
تشکیل دهنده این خرده نظام کدامیك اهمیت و تأثیر گذاری بیشتری دارد (گیلیسن،کنیپلس و ونونجولینگن.)8181 ،3
بی هیچ تردیدی می توان گفت که معلمان هر جامعه ای ،اصلی ترین عنصر تأثیرگذار بر پیشرفت و بقا یك جامعه اند .به
گونه ای که عملکرد بهینه آنان می تواند تضمین کننده ی موفقیت یك جامعه باشد .بنابراین به نظر می رسد پرداختن به این گروه
و سازمان مربوط به آن ،به معنای توجه به اصلی ترین نیروی درگیر در بقا یك جامعه است .بقا و تداوم سازمان ها و موسسات به
چگونگی کارایی و اثربخشی عملکرد کارکنان بستگی دارد(تریپوت ،بنز زیو و امیت.)8102 ،0
منابع تخصصی آموزش و پرورش نظرات بسیاری در مورد تأکید بر محور بودن معلم دارد .آرمان هایی مانند :حرفه گری
معلم؛ توانمندسازی و پژوهشگری معلم محوری ترین موضوعات نظام های آموزش و پرورش به روز هستند .در واقع در آموزش
و پرورش به هیچ نوآوری نمی توان دل بست ،مگر آنکه پیشاپیش تغییرات کیفی مناسب در معلمان به وقوع پیوسته باشد .اما در
این حوزه آسیب ها و موانع بازدارنده در ارتباط با انتخاب و جذب معلم ،منزلت و مسؤلیت های معلم وجود دارد .نداشتن
سیاستهای اصولی برای حفظ ،نگهداری و ارتقای کیفی و شغلی معلمان در آموزش و پرورش ،گزینش و جذب نیروهای با بنیه
علمی و تخصمصی ضعیف ،ضعف معلمان در مهارت های حرفه ای و روش های نوین تدریس ،پایین بودن سطح علمی و حرفه
ای در مدیریت و رهبری کالس درس ،برخوردار نبودن از آموزش مداوم و نبود زمینه مناسب برای یادگیری مداوم و تبادل
اطالعات و تجربیات با همکاران ،مقاومت در مقابل روش های نوین آموزشی ناشی از برخوردار نبودن از آموزش های الزم
1 - Elive
2 - Triani, Suherman & Nurihsan.
3 - Gilissen, Knippels & van Joolingen
4 - Tripto, Ben-Zvi & Amit
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بررسی و مقایسه عملکرد حرفهای معلمان فارغالتحصیل...

صالحیت معلم به توانایی معلم در برآوردن نیازها و مطالبات حرفه تدریس،به طوری که این مجموعه مباحث در عملکرد معلم
بازتاب و تجلی می یابد (کیانی.)0359،
یکی از نهادهایی که وظیفه تربیت دبیران آینده آموزش پرورش را برعهده دارد ،دانشگاه فرهنگیان است که در سال های
اخیر با مسائل و چالشهایی مانند انتظارات مردم از معلم با عملکرد حرفه ای و کیفیت باال ،مسئله زیرساختی ،نیاز به اعضای هیأت
علمی ،بودجه و ...روبرو بوده که نیاز به تغییر و بهبود کیفیت آن به ویژه در حوزة تدریس و آموزش به خوبی احساس میشود .با
وجود این ،دانشگاه فرهنگیان و نظام آموزشی زمانی با کیفیت شناخته میشود که بدون هر گونه کاستی باشد .چرا که این کاستیها
به من زلة نواقص و عیوب آن است و نتیجه مطلوب به عنوان برونداد یا پیامد از آن نظام حاصل نخواهد شد(طبرسا و همکاران،
.)0350
موفقیت هر نظام آموزشی در درجه اول به میزان موفقیت معلمان آن نظام بستگی دارد و موفقیت معلمان نیز به میزان
برخورداری از مهارت های حرفه ای وابسته است .لذا حرفه ای شدن معلمان در سطح جهانی به این دلیل که عامل بالقوه برای
بهبود آموزش مدرسه و تقویت توانایی های مدارس برای یادگیری سازمانی محسوب می شود ،حائز اهمیت هستند(یین و
ژانگ.)8102.،0
معلمان مؤثرترین عامل در مدرسه به حساب میآیند .اگر آموزش و پرورش قصد دارد در آینده متحول شود باید کانون
توجه خود را بر استعدادهای منحصر به فرد یکایك معلمان در راه درست تبدیل این استعدادها به عملکرد پاینده معطوف سازد.
عملکرد ،پیامدی از تاثیر متقابل توانایی و انگیزش است .توانایی و انگیزش می تواند به عملکرد منتهی شود ،اما موانع سازمانی می
توانند آنه را مهار کنند .عملکرد حرفه ای خوب به توانایی و انگیزه نیاز دارد .بازدارنده های سازمانی مانند آموزش ضعیف می
تواند در عملکرد حرفه ای خوب مداخله کنند .عملکرد حرفه ای ،دو مولفه را در بر می گیرد .مولفه اول وظیفه است که نیازمند
التزامات شغلی است .مولفه دوم عملکرد زمینه ای است که کار تیمی و حمایتی را در بر میگیرد(حیدری.)0351 ،
مساله دیگر این است که حرفه ای شدن معلمان محصولی از فعالیت های درون و بیرونی است که توسعه شایستگی دانش
آموزان را به همراه دارد .در تأیید این مطلب لی ،هالینگر و واکر )8105(8ادعا میکنند حرفه ای شدن معلمان به عنوان یکی از
ابزارهای تسهیل یادگیری مداوم در میان معلمان به شمار می رود و باعث بهبود مدرسه و توسعه شایستگی دانش آموزان می گردد.
حرفه ای شدن معلمان می توانند به یادگیری حرفهای معلم منجر شوند و حرفهای شدن معلمان با مزایای گسترده تر از جمله
عملکرد مثبت معلم ،فرهنگ مدرسه سالم و بهبود مدرسه همراه هستند .این محبوبیت نیز با تحوالت وسیع تر در زمینه پیشرفت
حرفه ای معلمان ،از جمله اهمیت یادگیری مادام العمر ،یادگیری شغلی و در نهایت موجه توسعه شایستگی دانش آموزان می
گردد(هایرون و دیموک)8108.،3
نتایج پژوهش نادری و همکاران ( )0322تحت عنوان بررسی و مقایسه عملکرد حرفه ای معلمان دروس علوم پایه وعلوم
انسانی در دوره راهنمایی نشان داد که میزان آگاهی معلمان از مهارتهای حرفه ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت
است .این نتیجه درباره  0مولفه مهارت های حرفه ای معلمان نیز به دست آمده است که نتایج جدول آزمون توکی ،شفه نشان
می دهد که مؤلفه روش تدریس ،بیشترین میزان آگاهی و سپس طراحی آموزشی و ارزشیابی و در آخر تکنولوژی آموزشی
کمترین میزان را دارا بوده است.
واحدی کوچنق ( )0351در پژوهش خود تحت عنوان بررسی صالحیتهای حرفهای معلمان ،فارغالتحصیالن دانشگاه
فرهنگیان ،تربیت معلم سابق و سایر دانشگاه ها نشان داد که صالحیتهای حرفهای معلمان سه گروه باهم تفاوت دارند .از نظر
صالحیت شناختی ،فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان وضعیت باالتری در مقایسه با دو گروه دیگر دارند .فارغالتحصیالن مراکز
تربیت معلم نیز تفاوت معنی-داری با فارغالتحصیالن سایر دانشگاهها دارند.
1 - Yin, H., & Zheng
2 - Li, Hallinger and Walker
3- Hairon & Dimmock
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نتایج پژوهش محمدپور و همکاران ( )0351نشان داد که تفاوت بین عملکرد معلّمان دانش آموخته از دانشگاه فرهنگیان و
سایر معلّمان در دو آزمون موضوعی علوم و ریاضی از لحاظ آماری ،معنی دار بود و در هر دو مورد ،تفاوت به نفع دانش
آموختگان از دانشگاه فرهنگیان بود .بنابراین اگر آموزش و پرورش میخواهد متحول شود ،دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت،
به خصوص معلمانی که تعامل گستردهای با فراگیران دارند ،باید متحول شوند .همچنین دانش و اطالعات ،شناخت ها ،نگرشها،
مهارتها و روشهای کار آنها باید تغییر کند .الزمه این کار ،حرفه ای شدن امر تعلیم و تربیت و در سرلوحه آن ،حرفه ای شدن
تمام معلمان است.
بطور کلی اهمیت نظری پژوهش حاضر از این جهت خواهد بود که چون در حوزه تعلیم و تربیت است؛ لذا می تواند دانشی
به دانش های موجود در حوزه تحقیقات آموزش و پرورش بیفزاید .همچنین انجام این پژوهش می تواند به نظریه پردازی در این
رشته کمك نماید .بنابراین به طور کلی اهمیت تحقیق حاضر کمك به افزایش یافتهها در حوزه تعلیم و تربیت است .نتایج پژوهش
حاضر می تواند به محققان ،مسئولین امر آموزش و پرورش و بویژه مسئولین دانشگاه فرهنگیان ،همچنین افرادی که به دنبال ارتقای
کیفیت آموزشی هستند ،کمك نماید.
با عنایت به مباحث مطروحه مسئله اصلی پژوهش به این نحو قابل استنباط است آیا بین عملکرد حرفه ای معلمان فارغ التحصیل
رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود
دارد؟
روش
پژوهش حاضر ازحیث هدف ،جزو پژوهشهای کاربردی است  .همچنین پژوهش حاضر از حیث ماهیت و روش ،جزء
تحقیقات غیرآزمایشی و علّی -مقایسه ای است .به عالوه به دلیل اینکه در فاصله زمانی معین ،انجام شده است ،جزو پژوهشهای
مقطعی محسوب میشود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان فارغالتحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان
دارای دیپلم تجربی و ریاضی و علوم انسانی در شهر شیراز در سال تحصیلی  55-52میباشند .درمرحله اول طی آمار کسب شده
تعداد کل معلمان فارغالتحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی و علوم انسانی در شیراز
حدود  509نفر اعالم گردید .باتوجه به این که در صدر هر مطالعه یا تحقیقی تعیین حجم نمونه الزم و ضروری به نظر میرسد،
بدین منظور برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه  835نفر تعیین گردید .برای انتخاب افراد نمونه
از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید .از آن جا که این احتمال داده می شد که تمام پرسشنامههای ارسالی عودت
نگردد ،پرسشنامه ها به تعداد بیشتر از میزان حجم نمونه بین معلمان توزیع گردید که از تعداد پرسشنامه ارسالی که تعداد آنها
باالی  835پرسشنامه بود 881 ،پرسشنامه عودت گردید که تعداد 81عدد از آنها مخدوش بود و در نهایت 811پرسشنامه معتبر در
دو گروه ( 011نفر دارای دیپلم تجربی و ریاضی و  011نفر دارای دیپلم علوم انسانی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در پژوهش حاضر جهت جمع آوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شد .برای سنجش عملکرد حرفه ای از پرسشنامه
عملکرد پاترسون( )0551که توسط شکرکن و ارشدی( )0325ترجمه شده است ،استفاده گردید .این پرسشنامه دربرگیرنده 09
گویه میباشد و  0بعد رعایت نظم و انظباط در کار ،احساس مسئولیت در کار ،همکاری در کار و بهبود کار را در بر میگیرد.
هر سؤال از یك مقیاس چهار درجهای :همیشه( ،)0اغلب( ،)3گهگاهی( ،)8بندرت( )0تشکیل شده است .حداکثر نمره در این
پرسشنامه  51و حداقل نمره  09می باشد.
برای بررسی روایی ،از روایی صوری استفاده شد .برای این منظور ،روایی صوری پرسشنامه پژوهش حاضر ،توسط استاد
محترم راهنما مورد تأیید قرار گرفت .منظری و شکرکن ( )0319ضریب پایایی این پرسشنامه را در نمونه دبیران مدارس پسرانه
شهرستان اهواز با استفاده از فرمول اسپیرمن  -براون و روش تنصیف زوج – فرد معادل  %20گزارش دادهاند .امینی و نوری
( )0319در نمونه  22نفری کارکنان تصفیهخانه اصفهان ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  ./11و با روش
تنصیف  ./92گزارش دادهاند .سیاحی و شکرکن ( )0319ضریب پایایی این پرسشنامه را در نمونه کارکنان شرکت فوالد
خوزستان با روش آلفای کرونباخ  ./29و با روش تنصیف  ./29گزارش کردهاند .خوشکام ،نیسی و شکرکن ( )0325با
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بکارگیری آزمون مذکور در نمونه کارکنان سازمان آب و برق اهواز پایایی و روایی این پرسشنامه را از دو روش آلفای
کرونباخ و تنصیف  ./28و  ./21گزارش کردهاند و ضریب روایی را نیز از طریق همبسته کردن آزمون با نمره  0سوالی کلی و
 09درج ای محاسبه و  ./03گزارش کرده اند .کردلی ( )0322در نمونهی کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان
ضریب پایایی این پرسشنامه را از روش آلفای کرونباخ به دست آورد ،که برابر با  /25بود (برزگر و محمدی.)5 :0353 ،
همچنین نعامی( )0320نمره های پرسشنامه خودارزشیابی عملکرد را با نمره های حاصل از پرسشنامه شایستگی و عملکرد
گزارش درجه بندی کارکنان همبسته نمود که ضرایب اعتبار به ترتیب  1/03و  1/35به دست آمده که در سطح ()p > 1/110
معنی دار می باشند (نعامی 0320 ،به نقل از فرهنگ مجد .)0322 ،جهت اطمینان نیز در این پژوهش میزان پایایی این پرسشنامه
برای نمره کلی از طریق شیوه آلفای کرانباخ محاسبه و میزان آن  1/50بدست آمد .پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ مورد
تأیید قرار گرفت که نتایج آن درجدول  9-3آمده است .ضرایب حاصله برای ابعاد رعایت نظم و انظباط در کار ،احساس مسئولیت
در کار ،همکاری در کار و بهبود کار به ترتیب 1/21 ،1/25 ،1/50 ،1/29محاسبه شده است.
دادههای گردآوریشده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت .در سطح آمار
توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی در صورت نرمال شدن دادهها از روش آزمون تی(  )t-testگروهای
مستقل استفاده شد .نرم افزار مورد استفاده  spssنسخه 80بود.
یافته ها
جدول  .0بررسی نرمال بودن متغیر پژوهش و ابعاد آن
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

متغیر
تعداد

آماره

سطح معناداری

عملکرد حرفه ای کلی

811

1/518

1 /2

رعایت نظم و انظباط در کار

811

0/85

1/11

احساس مسئولیت در کار

811

0/10

1 /8

همکاری در کار

811

0/18

1 /8

بهبود کار

811

0/82

1/11

با توجه به جدول باال می توان متوجه شد که سطوح معناداری از مقدار قابل قبول ( )1/19بیشتر است .لذا آزمون های
نرمالیتی این متغیر معنادار نیست .بنابراین فرضیه نرمال بودن تایید میشود .) P-Value >1/19( .بنابراین برای تجزیه و تحلیل
فرضیه ها از آزمون پارامتری استفاده میشود.
فرضییه اصلی :بین عملکرد حرفه ای معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و
ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد.
برای تحلیل دادههای جمعآوری شده در این فرضیه ،از آزمون تی تست (  )t-testگروهای مستقل استفاده می شود.
جدول .8بررسی تفاوت نمرات عملکرد حرفه ای فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و
ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

دیپلمه های انسانی

011

01/35

9 /1

دیپلمه های تجربی و ریاضی

011

30/51

1/18



درجه آزادی

سطح معناداری

00/18

52
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با توجه به جدول فوق و مشاهده سطح معناداری می توان متوجه شد که مقدار  برابر با ( )5/1در سطح ( )1/1110بدست

آمده است و از آن جا که این سطح کمتر از سطح قابل قبول ( )1/19است لذا این مقدار معنادار شده است ( ،) p1/10و این
بدین معنی است که بین عملکرد حرفه ای معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی
و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .
فرضییه فرعی اول :بین بُعد رعایت نظم و انظباط در کار معلمان فارغ التحصییل رشیته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان

دارای دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .

برای تحلیل دادههای جمعآوری شده در این فرضیه ،از آزمون تی تست (  )t-testگروهای مستقل استفاده می شود.
جدول .3بررسی تفاوت نمرات بُعد رعایت نظم و انظباط در کار فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم
تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی
متغیر

نوع دیپلم
انسانی

رعایت نظم و

تجربی و

انظباط در کار

ریاضی

تعداد
011

میانگین
5/18

011

انحراف استاندارد

سطح

درجه آزادی

t

معناداری

0 /1

2/90

0 /0

8 /8

1/1110

052

با توجه به جدول فوق و مشاهده سطح معناداری می توان متوجه شد که مقدار  tبرابر با  0/0در سطح ( )1/1110بدست آمده
است و از آن جا که این سطح کمتر از سطح قابل قبول ( )1/19است لذا این مقدار معنادار شده است ( ،)p <1/10و این بدین
معنی است که بین بُعد رعایت نظم و انظباط در کار معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم
تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .
فرضیه فرعی دوم :بین بُعد احساس مسئولیت در کار معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای

دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .

برای تحلیل دادههای جمعآوری شده در این فرضیه ،از آزمون تی تست (  )t-testگروهای مستقل استفاده می شود.
جدول .0بررسی تفاوت نمرات بُعد احساس مسئولیت در کار فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم
تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی
متغیر
احساس مسئولیت
در کار

نوع دیپلم

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انسانی

011

08/58

8 /0

تجربی و
ریاضی

011

5/52

3 /0

t

1 /0

درجه آزادی

052

سطح
معناداری
1/1110
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با توجه به جدول فوق و مشاهده سطح معناداری می توان متوجه شد که مقدار  tبرابر با 1/0در سطح ( )1/1110بدست آمده
است و از آن جا که این سطح کمتر از سطح قابل قبول ( )1/19است لذا این مقدار معنادار شده است ( ،)p <1/10و این بدین
معنی است که بین بُعد احساس مسئولیت در کار معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم
تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .
فرضییه فرعی سیوم :بین بُعد همکاری در کارمعلمان فارغ التحصییل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم

تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .

برای تحلیل دادههای جمعآوری شده در این فرضیه ،از آزمون تی تست (  )t-testگروهای مستقل استفاده می شود.
جدول  .9بررسی تفاوت نمرات بُعد همکاری در کارفارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و
ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی
متغیر

همکاری در کار

نوع دیپلم

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انسانی

011

09/55

8 /2

011

5/12

3 /0

تجربی و
ریاضی

t

03/1

درجه آزادی

052

سطح
معناداری
1/1110

با توجه به جدول فوق و مشاهده سطح معناداری می توان متوجه شد که مقدار  tبرابر با 03/1در سطح ( )1/1110بدست آمده
است و از آن جا که این سطح کمتر از سطح قابل قبول ( )1/19است لذا این مقدار معنادار شده است ( ،)p <1/10و این بدین
معنی است که بین بُعد همکاری در کارمعلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و
ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .
فرضیییه فرعی چهارم :بین بُعد بهبود کار معلمان فارغ التحصیییل رشییته آموزش ابتدایی از دانشییگاه فرهنگیان دارای دیپلم

تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .

برای تحلیل دادههای جمعآوری شده در این فرضیه ،از آزمون تی تست (  )t-testگروهای مستقل استفاده می شود.
جدول .5بررسی تفاوت نمرات بُعد بهبود کار فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی با
دارندگان دیپلم علوم انسانی
متغیر

بهبود کار

نوع دیپلم

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انسانی

011

08/50

8 /8

011

2/28

8 /5

تجربی و
ریاضی

t

01/5

درجه
آزادی
052

با توجه به جدول فوق و مشیاهده سیطح معناداری می توان متوجه شید که مقدار  tبرابر با 01/5در سیطح ( )1/1110بدست
آمده اسیت و از آن جا که این سیطح کمتر از سیطح قابل قبول ( )1/19است لذا این مقدار معنادار شده است ( ،)p <1/10و این
بدین معنی اسیت که بین بُعد بهبود کار معلمان فارغ التحصییل رشیته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و
ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .

سطح
معناداری
1/1110

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد حرفهای معلمان فارغالتحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه

فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانیبود.

نتایج حاصل از تحلیل از آزمون تی تست این فرضیه ،گویای آن است که بین عملکرد حرفه ای معلمان فارغ التحصیل رشته
آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد.
بدین معنی که عملکرد حرفهای معلمان فارغ التحصیل دیپلمههای انسانی در مقایسه با معلمان فارغالتحصیل دارای دیپلم تجربی و
ریاضی بیشتر است.
در بین پژوهش های انجام شده ،پژوهشی که با نتایج این پژوهش همخوانی داشته باشد ،یافت نشد .در توجیه این فرضیه
میتوان بیان داشت منابع تخصصی آموزش و پرورش نظرات بسیاری در مورد تأکید بر محور بودن معلم دارد .آرمانهایی
مانندحرفه گری معلم؛ توانمندسازی و پژوهشگری معلم محوریترین موضوعات نظام های آموزش و پرورش در حوزه علوم
انسانی به روز هستند ،در واقع در آموزش و پرورش به هیچ نوآوری نمی توان دل بست ،مگر آنکه پیشاپیش تغییرات کیفی مناسب
در معلمان به وقوع پیوسته باشد ،اما در این حوزه آسیبها و موانع بازدارنده در ارتباط با انتخاب و جذب معلم ،منزلت و مسؤلیت
های معلم وجود دارد ،نداشتن سیاستهای اصولی برای حفظ ،نگهداری و ارتقای کیفی و شغلی معلمان در معلمان فارغالتحصیل
دارای دیپلم تجربی و ریاضی ،گزینش و جذب نیروهای با بنیه علمی و تخصمصی ضعیف ،ضعف معلمان در مهارت های حرفه
ای و روشهای نوین تدریس ،پایین بودن سطح علمی و حرفه ای در مدیریت و رهبری کالس درس ،برخوردار نبودن از آموزش
مداوم و نبود زمینه مناسب برای یادگیری مداوم و تبادل اطالعات و تجربیات با همکاران ،مقاومت در مقابل روشهای نوین
آموزشی ناشی از برخوردار نبودن از آموزش های الزم صالحیت معلم به توانایی معلم در برآوردن نیازها و مطالبات حرفه تدریس،
به طوری که این مجموعه مباحث در عملکرد معلم بازتاب و تجلی مییابد (کیانی.)0359 ،
توجیه دیگر اینکه معلمان فارغالتحصیل دارای دیپلم تجربی و ریاضی در سالهای اخیر با مسائل و چالشهایی مانند انتظارات
مردم از معلم با عملکرد حر فه ای و کیفیت باال ،مسئله زیرساختی ،نیاز به اعضای هیأت علمی ،بودجه و ...روبرو بوده که نیاز به
تغییر و بهبود کیفیت آن به ویژه در حوزة تدریس و آموزش به خوبی احساس میشود .با وجود این ،معلمان فارغالتحصیل دارای
دیپلم تجربی و ریاضی و نظام آموزشی زمانی با کیفیت شناخته میشود که بدون هر گونه کاستی باشد .چرا که این کاستیها به
منزلة نواقص و عیوب آن است و نتیجه مطلوب به عنوان برونداد یا پیامد از آن نظام حاصل نخواهد شد (طبرسا ،و همکاران،
 .)0350زمانی که معلم مهارت کافی را در حرفه خود داشته باشد نقش وی از مخابره کنندهی اطالعات به یاریگر فراگیری ،راهنما
و مدرس با دانشآموز تغییر مییابد .این نقش جدید از اهمیت مقام معلم نمی کاهد بلکه نیازمند کسب دانشها و مهار تهای
جدید است .دانش آموز در چنین محیطی ،در فرایند یادگیری خود مسئولیت بزرگتری را به عهده میگیرد؛ چرا که باید بجوید،
بیابد ،نتیجه بگیرد و دانسته های خود را با دیگران شریك شود.
از سوی دیگر ،عملکرد کامگار معلمان و به واقع فارغ التحصیالن رشتههای مختلف تحصیلی متفاوت است ،یا اینکه نوع و
خاصیت رشته باعث اختالف آن میشود .متخصصان کنکور و برنامهریزان آموزش از جمله میگوید فارغ التحصیالن عالقه مند
به رشته ریاضی فیزیك قدرت درک ،فهم و تجزیه و تحلیل باالیی در دروس ریاضی ،فیزیك و شیمی داشته و پایه درسی آنها
در دروس نامبرده قویتر است .فارغالتحصیالن عالقهمند به رشته علوم تجربی باید پایه و بنیه علمی قوی در دروس زیست شناسی
و زمین شناسی داشته و به راحتی از پس مسایل ریاضی ،فیزیك و شیمی برآید .در این رشته از مباحث اصلی دروس زیست
شناسی میتوان به زیستشناسی و بهداشت محیط ،زیست گیاهی ،زیست جانوری ،زیست سلولی مولکولی و ...اشاره کرد که
عالقه و قدرت یادگیری آنها در این مباحث از نکات حائز اهمیت است .فارغ التحصیالن رشته علوم انسانی در این رشته با دروس
اصلی از قبیل اقتصاد ،تاریخ و جغرافیا ،علوم اجتماعی ،فلسفه و منطق و روانشناسی آشنا می شوند و باید فردی منطقی بوده و
نظریاتشان مستند به دلیل و مدرک بوده و ظرفیت باالیی داشته باشند تا در بمباران مسایل روزمره گیج نشده و عمق ارتباط داشته
باشند تا بفهمند که مردم جامعه آنها به چه فکر می کنند و نیازهای آنها چیست؟ (صوفی نژاد .)0353 ،بنابراین عالقمندی ها،
تبحرها و بالتبع عملکردهای حرفه ای فارغ التحصیالن این دو گروه با هم متفاوت است.

___________________________________________________________

بررسی و مقایسه عملکرد حرفهای معلمان فارغالتحصیل...

نتایج حاصل از تحلیل آزمون تی تست گویای آن است که بین بُعد رعایت نظم و انظباط در کار معلمان فارغ التحصیل رشته
آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد.
بدین معنی که مولفه ی رعایت نظم و انظباط در معلمان فارغ التحصیل دیپلمهای انسانی در مقایسه با معلمان فارغالتحصیل رشته

دارای دیپلم تجربی و ریاضی بیشتر است .

در بین پژوهش های انجام شده ،پژوهشی که با نتایج این پژوهش همخوانی داشته باشد یافت نشد .در تبیین این فرضیه باید
گفت که داشتن نظم در واقع یکی از پارامترهای مهم در بهبود بهره وری هر شخص است .آراستگی ظاهر ،ترتیب انجام کارها،
منظم بودن محیط پیرامونی محل کار و منزل ،رعایت آداب معاشرت و بسیاری موارد دیگر ،نشان دهنده وجود یا عدم وجود یك
نظم کاری است .در توجیه باال بودن نظم و انضباط در فارغ التحصیالن رشته انسانی می توان گفتکه این تقاوت ها را در غالب
ویژگی های شخصیتی شکل گرفته در دوران تحصیل ،سبك های یادگیری فارغ التحصیالن ،محیط و فضای آموزشی و کالسی
بیان کرد.
نتایج حاصل از تحلیل آزمون تی تست گویای آن است که بین بُعد احساس مسئولیت در معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش
ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .بدین معنی
که مولفه ی احساس مسئولیت معلمان فارغ التحصیل دیپلم های انسانی در مقایسه با معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی

از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی ،بیشتر است .

در تبیین این یافته ها باید گفت که احساس مسئولیت ،بخشی از نگرشی معلمان است که بر مبنای گونه های مختلف جامعه
پذیری در آنها در سطوح متفاوتی قابل مشاهده است .
علت تفاوت بین معلمان فارق التحصیل ریاضی و تجربی با انسانی شاید احساس و ادراک باال از توانمندسازی معلمان انسانی
باشد که بر میزان عال قة آنها به شغل خویش وانجام صحیح وظایف ،دفاع آنها از سازمان محل خدمت و پایبندی آنها به ارزش
های کار تأثیرگذار است و این تأثیر ها موجب افزایش مسئولیت ،تعهد به شغل و حرفه می شود.
نتایج حاصییل از تحلیل آزمون تی تسییت گویای آن اسییت که بین بُعد همکاری در معلمان فارغ التحصیییل رشییته آموزش
ابتدایی از دانشییگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضییی با دارندگان دیپلم علوم انسییانی تفاوت معناداری وجود دارد .بدین
معنی که مولفه ی همکاری معلمان فارغ التحصییل دیپلم های انسانی در مقایسه با معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از

دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی ،بیشتر است .

در تبیین این ییافتیه هیا در مورد بعید همکیاری باید گفت که این عامل از عمل وعکس العمل باز و حرفه ای در بین معلمان
حمیاییت می کنید .معلمیان بیا این ویژگی بیه مدرسیییه خود افتخار کرده و از کارکردن با همکاران خود لذت می برند ،بیشیییتر
همدردی کننده و پذیرنده بوده و به احترام متقابل دو جانبه به شایستگی حرفه ای همکاران خود قائل هستند .در توجیه باال بودن
این آیتم در معلمان فارق التحصییل رشته انسانی می توان علت احتمالی را درباال ،مهارت های ارتباطی ،تعامالت ،و مهارت های
بین فردی نسبت به معلمان فارق التحصیل رشته ریاضی و تجربی دانست.
نتایج حاصل از تحلیل آزمون تی تست گویای آن است که بین بُعد بهبود کار در کار معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش
ابتدایی از دانشییگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضییی با دارندگان دیپلم علوم انسییانی تفاوت معناداری وجود دارد .بدین
معنی که مولفه ی بهبود کار معلمان فارغ التحصیل دیپلم های انسانی در مقایسه با معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از

دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی ،بیشتر است .

در تبیین این یافته ها در مورد بهبود کار باید گفت که اسییتفاده از دانش و تجربه معلمان به عنوان سییرمایه اص یلی آموزش و
پرورش است .عالوه بر آنکه جلوه ای از همدلی و همسویی در این سازمان است ،در توجیه باال بودن بهبود کار در معلمان فارق
التحصییل رشیته انسیانی می توان ناشی از این دانست که بالطبع یك فردی که در رشته علوم انسانی تحصیل کرده است نسبت به

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
دانش آموزان رشییته تجربی از آزمایشییگری فعال کمتری برخوردار اسییت و از تعامالت و ارتباطات اجتماعی باالیی برخوردار
هسییتند .دانش آموزان در رشییته های متفاوت از لحاظ بهره برداری از هوش و سییبك های یادگیری ،عالئق  ،محتوای آموزشییی
بسییار متفاوت هستند و با سبك و روشی متفاوت رشد می بابد که در نتیجه تفاوت در عملکرد آنان را به دنبال خواهد داشت .با
توجه به یافته های پژوهش ،به مدیران مدارس توصییه می شود که با حمایت معلمان ،ارائه اختیارات بیشتر به آن ها و در صورت
لزوم با ارائه بازخوردها و راهنمایی های منطقی و صمیمانه به معلمان ،زمینه های مشارکت بیشتر معلمان در فعالیت های مدرسه و
در نتیجه موجب ارتقای عملکرد حرفه ای آن ها را فراهم آورند .پیشیینهاد می شییود مراکز آموزش تربیت معلم و دانشییگاه
فرهنگیان که متولی اصیلی امر آمورش معلمان هسیتند ،روش ها و سرفصل های آموزشی خود را در جهت پرورش همه ی
عملکردهای معلمان تغییر دهند .همچنین پیشینهاد میشیود سازمان های آموزشی ضمن اصالح سیستمهای جذب و گزینش،
افرادی را به اسییتخدام در آورند که به رعایت اصییول علمی و داشییتن صییالحیت ها پایبند بوده و در سییالمت و اثربخشییی
سازمانی موثر باشند.

...بررسی و مقایسه عملکرد حرفهای معلمان فارغالتحصیل

___________________________________________________________
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